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Abstrakt 

Bakalá ská práce s názvem Dobový mediální ohlas básnické sbírky Vít zslava 

Nezvala Nedokončená Ě1ř60ě si klade za cíl zmapovat kritiky, recenze a ohlasy, které vyšly 

k posmrtn  vydané sbírce v dobových periodikách. Vysv tlení historicko-politických 

souvislostí, které jsou tématem první části práce, a shrnutí autorovy celoživotní tvorby, jejíž 

motivy se m nily s ohledem na společensko-politickou, ale i Nezvalovu osobní situaci, by 

m la vést k pochopení publikovaných kritických textů, a p edevším k jejich zasazení do 

dobového kontextu. 

Práci autorka sm uje jako historickou analýzu, první část tak vymezuje časový rámec 

zkoumaného období, tj. společensko-politická situace po roce 1ř4Ř, prom na kulturního 

prost edí, s níž souvisí postavení českých literárních tvůrců.  

Ve druhé části se autorka už detailn ji zabývá osobností Vít zslava Nezvala, 

biograficky shrnuje jeho život, motivy a vydanou tvorbu, z níž pro tuto práci nejdůležit jší je 

práv  poválečná a pozd ji i ideov  zam ená poezie. Vysv tleny jsou i souvislosti, které 

autora vedly k politické angažovanosti, a motivy jeho tvorby v záv rečné fázi života.  

T etí část práce se pak v nuje samotným kritikám a ohlasům, které byly publikovány 

v období posmrtného vydání Nezvalovy nedokončené sbírky Nedokončená. P irozen  dochází 

k zaznamenání otisknutých nekrologů a ve ejných mediálních rozloučení se s autorem.  

Pro p ehlednost celé práce je použit harvardský citační styl. 
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Abstract 

Bachelor thesis titled Period Media Response to The Collection of Poems The 

Unfinished (1960) aims to map the criticism, review and feedback about the posthumous 

collection in contemporary periodicals. Explanation of the historical and political context, 

which is the theme of the first part of the thesis, a summary of the artist's lifelong work, 

whose motives have changed with regard to socio-political, but also Nezval‘s personal 

situation should lead to an understanding of published critical texts, and especially to their 

planting into contemporary context. 

The author of the thesis leads it as a historical analysis. The first part defines the 

timeframe of the investigation period, ie. the socio-political situation after the year 1948, the 

transformation of the cultural environment to which it relates the status of Czech literary 

artists. 

In the second part, the author focuses on the life of Vít zslav Nezval, on his motives 

and published works. Although the post-war and later ideologically oriented poetry is the 

most important for this thesis. Motives of poet’s works and the context that led to the author's 

political involvement are the topics of the middle part of this work. 

The third part is devoted to actual criticisms and reviews about Nezval’s unfinished 

posthumous poem collection The Unfinished. Naturally, the contemporary published 

obituaries are also included in this thesis. 

For clarity, the work uses the harvard citation style. 
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Úvod 

Padesátá léta dvacátého století byla pro československou kulturu složitým a 

konfrontačním obdobím. Poválečnou euforii vyst ídalo tvrdé vyst ízliv ní a nutnost čiteln  se 

vymezit na kulturní i literární scén . Diktát oficiální kritiky stanovoval p esné požadavky pro 

um leckou tvorbu, která m la být pouze nástrojem k ší ení socialistické ideologie a boji proti 

kapitalismu. Jiná tvorba byla ost e kritizovaná a auto i nepohodlných d l perzekuováni a 

vyloučeni z ve ejného života.  

I p esto však nelze hromadn  odsoudit ty autory, kte í svoji tvorbu p izpůsobili 

dobovým požadavkům. Tragédie války a silná komunistická propaganda p esv dčila mnohé 

osobnosti nap íč celou společností, že práv  socialismus je cesta k „lepším zít kům“ a návratu 

 humanismu. 

Národní um lec a nejv tší básník své doby Vít zslav Nezval byl jedním z nich. Tato 

práce tak chce pomoci pochopit skrz historicko-politické souvislosti a rekapitulaci Nezvalova 

života a jeho obsáhlého díla motivy jeho tvorby v 50. letech 20. století. 

Nezvalovo dílo de facto končí sbírkou Nedokončená, která byla vydaná 

Československým spisovatelem dva roky po Nezvalov  smrti v roce 1960.  

Avšak analýza mediálního ohlasu na posmrtn  vydanou sbírku nebyla zcela 

jednoduchá. Dostupné zdroje, které mapují zájem dobových periodik o básníkovu osobu, ať 

už se jedná o články, stati či otisknuté recenze jeho tvorby, končí p ehledem vydaných 

nekrologů po autorov  smrti. V tomto ohledu zásadním zdroji Slovníku české literatury po 

roce 1945 tak p ehled mediálních ohlasů na posmrtn  vydaná díla už nenajdeme. Pro tuto 

práci tedy bylo nutné p ejít ke zdlouhavému a náročnému postupu, tj. k pečlivému procházení 

periodik číslo po čísle a hledání kýžených recenzí a ohlasů. P edcházelo mu i pátrání alespoň 

po m síci vydání sbírky, který by značn  vymezil zkoumané období, neboť v tšina zdrojů 

uvádí pouze rok vydání 1ř60. 

Nalezené ohlasy snad tak doplní celkový obraz Nezvala s jeho mohutným 

celoživotním dílem a pomohou k pochopení výrazné osobnosti české kultury a jeho různorodé 

tvorby. 
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1. Historicko-politické souvislosti 

1.1. Politická situace po roce 1ř4Ř 

Únorový p evrat roku 1ř4Ř byl zlomovým okamžikem v historii Československé 

republiky. Komunistická strana získala absolutní politickou moc a zahájila vlnu represí, 

omezení a na ízení, která jasn  diktovala, kterým sm rem se bude politický, společenský, ale i 

kulturní život ubírat. Rychle budovaný totalitní systém b hem krátkého úseku od roku 1ř4Ř-

1ř50 nastolil zm ny širokého společenského rozsahu. Došlo k zásadní společensko-

hospodá ské p estavb , likvidaci demokratického systému a podle vzoru Sov tského svazu 

nastolení totalitního režimu, založeném na komunistické ideologii. ĚKončelík, 2010ě.  

Uchopení moci komunisty však nebylo n jakým náhlým zvratem, ale spíše důsledkem 

politického a společenského pnutí. Komunisté, jejichž moc od konce války sílila, využili 

poválečné neuspo ádanosti zem  a „25. února 1948, kdy prezident Edvard Beneš p ijal demisi 

ministrů n kterých nekomunistických stran a pov il Klementa Gottwalda sestavením nové 

vlády „obrozené“ Národní fronty, formáln  skončil tém  t íletý mocensko-politický zápas o 

demokratický charakter poválečné t etí republiky. Komunistická strana Československa, 

hlavní protivník demokratických sil, se na tento zápas p ipravila lépe: vedle p íznivých 

zahraničn politických okolností dovedla efektivn  učinit p edm tem boje všechny podstatné 

sféry hospodá ského a společenského života.“ ĚKnapík, 2004, s. 20ě 

 Po jednání s Edvardem Benešem pronesl Gottwald 25. února 1ř4Ř na Václavském 

nám stí osudové v ty: „Práv  se vracím z Hradu od prezidenta republiky. Dnes ráno jsem 

panu prezidentu republiky podal návrh na p ijetí demise ministrů, kte í odstoupili 20. února 

tohoto roku. A současn  jsem panu prezidentu navrhl seznam osob, kterými má býti vláda 

dopln na a rekonstruována. Mohu vám sd lit, že pan prezident všechny mé návrhy, p esn  

tak, jak byly podány, p ijal.“ (Gottwald, 1948). Únorový mocensko-politický zásah tak 

dovršil státní p evrat a umožnil absolutní p echod k sov tskému mocenskému bloku. 

I když první etapa po p evratu byla plná rychlých zm n, které bylo t eba usadit a 

zakotvit, Komunistická strana Československa m la jasný ideologický program. Praktikovala 

politiku otev ených dve í, kdy do strany p ijímala nové členy, a siln  protežovala d lnickou 

t ídu, která se m la stát dominantní vrstvou ve společnosti hlavn  kvůli p edpokladu o její 

komunistické volební preferenci. Naopak takzvanou kapitalistickou buržoazní společností 

opovrhovala. Důraz byl kladen na kolektivnost, ve ejnou angažovanost a potlačování 
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individuality a soukromého života. P íkladem mohou být nucené společenské či sportovní 

akce, kde se o účasti nedalo diskutovat. V boji proti t ídnímu nep íteli začala díky účelné 

interpretaci právních norem likvidovat názorové protivníky ať už v politické, nebo kulturní 

sfé e. 

Vrcholem perzekucí byl rok 1ř51, kdy v rámci hledání nep ítele ve vlastních adách 

Komunistická strana Československa vykonstruovala soudní proces s generálním tajemníkem 

ÚV KSČ Rudolfem Slánským. Začala tak etapa sebejisté totalitní kultury podle sov tského 

modelu a tvrdých mocenských zásahů. Jakýkoliv p ípadný odpor proti nové podob  a ízení 

Československé republiky byl eliminován pomocí represivních praktik, které se neshodovaly 

s principy právního demokratického státu. 

1.2. Kulturní a literární sféra v 50. letech 20. století 

K ovlivňování názorů široké společnosti a k ideové propagand  se KSČ p irozen  

rozhodla využít kulturní sféru. V důsledku únorových událostí se v českém prost edí na 

dlouhou dobu prosadilo instrumentální pojetí um ní, v jehož rámci bylo um lecké dílo 

primárn  chápáno jako nástroj p em ny současného sv ta. Sféra kultury vyšla po válce s 

posíleným kreditem mučedníka. Tvůrčí inteligence byla n kdy dokonce chápána jako 

dův ryhodn jší garant národních zájmů než rozhádané politické strany. Kultura se sama takto 

prom nila v politikum, důležitý prost edek k mocenskému boji (Knapík, 2000).
 

Z nového nazírání na kulturu, jež m la být bezvýhradn  účelová, plyne i nová role 

literatury. Byly zlikvidovány d ív jší literární instituce a nahrazeny novými, zformovala se 

oficiální kritická doktrína socialistického literatury a veškerá um lecká a literární tvorba, 

která odmítala model socialistické společnosti, byla označena jako neoficiální. 

Literatura m la mít výhradn  ideologickou, politickou a výchovnou funkci. 

Kontinuální rozvíjení literární tvorby v návaznosti na dosavadní vývoj moderní evropské 

literatury bylo zastaveno a možnosti jiného p ístupu k literatu e se zúžily natolik, že 

svobodn jší projev mohl probíhat jen v neoficiálních a uzav ených skupinách.  

Ani poezie nebyla represivních zásahů ušet ena. Nastalo nebývalé zúžení publikačního 

prostoru, konec svobodného tvůrčího hledání a likvidace široké škály básnických poetik, 

programů a skupin. S utopickým mýtem „šťastných zít ků“ spravedlivé bezt ídní společnosti 

se ztotožňovala ada básníků všech generací, t ebaže nejagiln ji si počínala generace 
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nejmladší ĚCatalano, 2008). Základními rysy poezie se m ly stát srozumitelnost, p ímočará 

tendenčnost, relativnost a didaktičnost.  

Nep izpůsobiví básníci byli okamžit  vyloučeni z ve ejného literárního života Ěv 

p ípad  spisovatelů katolické orientace nastala dokonce jejich kriminalizaceě, n kte í odešli 

do exilu. Ti, co zůstali a nebyli zcela odsunuti, svoje názory otev en  nevyslovovali a útočišt  

hledali uvnit  privátních literárních skupin, kde se rozvíjely a transformovaly inspirativní 

tendence známé z p edúnorové doby a vznikaly sarkastické reakce na absurditu a hrůznost 

stalinské doby. Rozvíjela se spirituální orientace, hledající duchovní rozm r poezie a 

transcendentní p esah života ĚJanoušek, 2007a). Témata bolestivé ztráty domova a život se 

vyhnanství pak dominovala ve tvorb  exilových básníků. 

Zachování možnosti ve ejn  publikovat a stát v centru kulturního d ní bylo velmi 

komplikované. Agresivní politika kulturního aparátu komunistické strany všechny autory 

politicky blízké k socialismu nutila, aby zaujali stanoviska k novým požadavkům, jež byly 

vzneseny na um lce. Ve zvlášť ošemetné situaci se v padesátých letech ocitli bývalí členové 

avantgardy, která se v poválečném Československu snažila zapojit do budování nové 

společnosti. N kte í z nich se pokoušeli sladit avantgardní východiska se socialistickým 

realismem ĚNezval, Hoffmeister, Bieblě, jiní bylo odsouváni stále více na okraj ĚTeige, 

Seifert, Weilě. Ne všichni auto i se dokázali vyrovnat s p em nou um ní pouze na propagační 

a instrumentální nástroj a zastávat roli tvůrců spíše tolerovaných a p ehlížených než 

respektovaných. Obrovské tlaky ze strany KSČ vedly až k tragickým koncům, jakým byla 

nap íklad sebevražda Konstantina Biebla. 

I když mnozí z autorů se k socialismu p iklán li a zvlášt  v p ípad  Vít zslava 

Nezvala byli aktivními členy KSČ, současn  vedli spor o charakter české poezie. Zm na 

kulturního klimatu umožňovala dobové kritice vyvíjet nátlak na autory, aby se zbavili 

ideového a poetického d dictví minulosti a „starou“ poezii nahradili novou. Publikovaná díla 

p edstavitelů meziválečné avantgardy tak byla podrobována ostré kritice a nevybíraným 

útokům. Nezval se snažil požadavkům p izpůsobit, ale do jeho díla stále pronikala jeho 

osobitá obrazovost a poetika.  

Pokud spisovatelé však p ijali na ízené normy a plnili funkci agitátorů, stali se elitní 

propagandistickou skupinou a užívali četných výhod. Zejména spisovatelé dosáhli takového 

stupn  sociálního zabezpečení, o jakém se jim dosud ani nesnilo: nový systém honorá ový, 

nezávislý na čtená ské poptávce, penzijní zajišt ní atd., až po podobné vymoženosti jako 
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dlouhodobá ‚tvůrčí stipendia‘ tzv. Literárního fondu, jakož i systém prémií v podob  ‚státních 

cen‘, „…nemluv  už o titulu ‚národní um lec‘, který s sebou p inášel Ědle p íslušného zákonaě 

i jist  nezanedbatelné finanční p ilepšení zvící, platu universitního profesora nejvyšší služební 

a hodnostní t ídy.“ (Brousek, 1987, s. 227-262). 

Benefity a výhody však u mnohých nep edčily nemožnost svobodn  publikovat a být 

jen účelným ideologickým nástrojem. Po etap  sebejisté totalitní kultury sov tského typu i její 

programové estetiky, socialistického realismu, b hem let 1ř51-1ř56 p išlo období dílčích 

zm n a korekcí. Významnou roli sehrál rok 1ř53, kdy 5. b ezna zem el Stalin a o dev t dní 

pozd ji i Klement Gottwald. Nejednoznačná stanoviska komunistického vedení, a p ece jen 

pociťovaný ústup od režimu teroru patrný kup íkladu v personálních zm nách na ministerstvu 

vnitra, se tém  zrcadlov  odrazily v literárním život . Už v průb hu roku 1ř53 vyšlo n kolik 

v dobovém kontextu pozoruhodn jších básnických sbírek a objevily se náznaky kritičt jšího 

pohledu. ĚJanoušek, 2007ě 

Postupné uvolňování a dílčí zm ny p erostly b hem období 1ř56-1958 až v erozi 

kulturního modelu a uvedly v pohyb procesy vedoucí v p íštím desetiletí k liberalizaci 

literárního života. 

Nesmírn  důležitým momentem pro liberalizaci kultury byl beze sporu II. sjezd Svazu 

československých spisovatelů v roce 1ř56. Poprvé zde byla kritizovaná úloha spisovatelů a 

poplatné texty vycházející jako významná literární díla. Tendenční literaturu zkritizovali ve 

svých p ísp vcích zejména Jaroslav Seifert a František Hrubín, který nap íklad upozornil na 

to, že se básnici zpronev ují svému emeslu, a tím se lidem básníci spíše oddalují, než 

p ibližují, a důrazn  odmítl jakoukoliv cenzuru. Nečekaná oponentura p ekvapila zaryté 

p edstavitele tehdejší kulturní politiky v čele s Ladislavem Štollem, který v roce 1950 vydal 

kritickou stať Třicet let bojů za českou socialistickou poezii, která vyslovuje ideologické a 

politické nároky na spisovatele a nabádá je k „převýchově milionů lidí“.  

„Spisovatelé, um lci – inžený i lidských duší, socialističtí buditelé, bojovní humanisté, 

podn covatelé mohutných citů, tužeb a myšlenek, p vci lásek a nenávistí lidu, tvůrci nové 

krásy, nových půvabů, nového lidského št stí, mají své zvláštní zbran , jimiž pronikají tam, 

kam nepronikne nejlepší publicista, jimiž nejúčeln ji mohou pomoci stran  i státu k 

p evýchov  milionů lidí, k výchov  nové, radostné, sv ží mládeže, nových socialistických 

pokolení.“ĚŠtoll, 1ř50, s. 263) 
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Ostrá kritika tak na sebe nenechala dlouho čekat. O to v tší p ekvapení se poté 

postaral p ednášející Vít zslav Nezval, který se nejen kolegů Seiferta i Hrubína zastal, ale 

p iznal, že i on musel d lat kompromisy ve tvé tvorb  ve snaze o účast v boji za socialistickou 

budoucnost. Zkritizoval cenzurní p ístup k aktivním básníkům a Štollovu „dvojjakost“. Hájil 

poetismus i surrealismus, p ipomn l kauzu zavrhnutých básníků Halase a Holana a jejich 

právo na publikaci poezie, zastal se i nespravedliv  odsouzeného Seiferta.1 Sám Nezval však 

pat il mezi ty „odsouzené“, protože i p es jeho podporu KSČ a víru v „lepší zít ky“ se svými 

názory a neschopností oprostit se od avantgardy vymykal p edstav , jak by m l socialistický 

básník vypadat. Na II. sjezdu Svazu československých spisovatelů se tak n kte í auto i 

odhodlali konečn  ve ejn  projevit a vyslovit svoje nesouhlasy. Došlo k odhalení „kultu 

osobnosti“ což byl významný počátek pozd jší liberalizace a uvolňování české literatury. I 

p es status protekčního básníka, kterému jako tém  jedinému byla tolerovaná i jeho 

avantgardní meziválečná tvorba, má Nezval na osvobozování literatury nemalý podíl. 

                                                           
1
 Nezval svůj sjezdový referát ost e otev el kritikou Ivana Skály, který zavrhnul Seifertovu Píseň o Viktorce. 

„Nechápu nap íklad, jak mohl p ed n kolika lety Ivan Skála Ě…ě odsoudit způsobem, pro který je t žko najít 
jméno, Viktorku a jiné básn  Jaroslava Seiferta, básníka, který je už dnes klasikem v nejkrásn jším slova 
smyslu, klasikem živým, životným a moderním.“ (Bauer, 2011, s. 173) T mito slovy Nezval udal tón další 
sjezdové diskusi, povzbudil k odvaze bránit básnické hodnoty a jejich tvůrce. Mimo jiné upozornil na to, že v 
roce 1ř4Ř bylo mnoho členů vyškrtnuto ze Svazu československých spisovatelů a že je t eba tyto v ci znovu 
projednat a p ípadné k ivdy napravit. Poukazuje rovn ž na Zahradníčka, jenž byl odsouzen na 15 let. ĚBauer, 
2011) 
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2. Život a tvorba Vít zslava Nezvala 

 „Pravým básníkem je ten, kdo mění zlo lidství v dobrodiní krásy; kdo mění meč zla lidství v 

dobrodiní poezie.“  

Vítězslav Nezval 

Básník, esejista, prozaik, dramatik, p ekladatel, libretista a scenárista. Vít zslav 

Nezval byl všestranná um lecká osobnost, která se podílela na vytvá ení národního kulturního 

d dictví. 

Narodil se  26. kv tna 1ř00 v Biskoupkách na Morav  v rodin  venkovského učitele, 

který synovi zvolil jméno podle básníka Vít zslava Hálka. V Nezvalových t ech letech se 

rodina p est hovala do Šamikovic nedaleko T ebíče, kde Nezval navšt voval otcovu 

jednot ídku. 

Šamikovice se mu staly krajinou d tství, kam se vždycky po celý život rád vracel. 

Gymnázium vystudoval v T ebíči a už od raného v ku se nemalou zásluhou otce u Nezvala 

projevovaly um lecké sklony.  

Hrál v t ebíčském studentském orchestru, začal skládat básn , maloval, působil i jako 

herec a režisér v divadle.
2
 

Roku 1ř1Ř narukoval, ale záhy byl vyreklamován. ĚPešat, 1řřŘě V roce 1919 tak 

gymnázium dokončil maturitou. Zapsal se na právnickou fakultu v Brn , ale setrval tam pouze 

jeden semestr. Kvůli svému vzrůstajícímu zájmu o literaturu, který byl podnícen i vlastní 

tvorbou, p ešel už na ja e 1ř20 na filozofickou fakultu do Prahy, kde mu osobnost a 

p ednášky F. X. Šaldy byly velkým lákadlem. Z Prahy se ale často vracel do milovaných 

Šamikovic, které si navždy spojoval se svým d tstvím, a v letech 1ř22 až 1ř32 do otcova 

působišt  Dalešic a pozd ji i do Brna-Žabov esků, kam se rodina na stá í p est hovala. 

Otec svým socialistickým p esv dčením ovlivnil Nezvalovo myšlení a politickou 

orientaci.  Ve svých čty iadvaceti letech proto vstoupil do KSČ.  

Lidský i tvůrčí význam pro Nezvala m lo seznámení se s Ji ím Mahenem, které mu 

dopomohlo k básnickému sebeuv domování ĚMahen se stal Nezvalovým prvním literárním 

rádcemě. Z četby jej upoutalo Macharovo memoárové dílo Konfese literáta, na Nezvalovu 

                                                           
2
 V raném období Osvobozeneckého divadla vystoupil jako herec a jako recitátor svých veršů ĚOpelík, 2000ě 
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vlastní tvorbu však nejvíce zapůsobili Karel Hlaváček, Otokar B ezina, Jakub Deml, Jean 

Arthur Rimbaud, Guillaume Apollinaire a zejména Čapkovy p eklady francouzské poezie 

ĚPešat, 1řřŘě, ke kterým napsal roku 1ř36 proslulou p edmluvu.3 

Nezval svoje studia v Praze nedokončil, ačkoliv m l už napsanou disertační práci o 

Ch. L. Philippovi. Velmi v elé p átelství navázal s Karlem Teigem a Ji ím Wolkerem.  

S nimi a společn  s okruhem dalších autorů se sdružoval a spolupracoval v um leckém 

svazu Dev tsil. Stal se politickým iniciátorem avantgardního hnutí a v rámci Dev tsilu se 

podílel na založení poetismu, jenž byl reakcí na úzce vymezované proletá ské um ní. 

Poetismus, siln  ovlivn ný G. Apollinairem, m l být zcela apolitický, poezie podle n j 

neslouží jako politický prost edek. Velkou roli hraje v poetismu asociace, spontánní fantazie 

(pro Nezvala je poetismus tudíž sm rem naprosto ideálnímě, obrazotvornost a citovost. 

Poetismus nezná tradičních p edsudků, p ipouští každou slibnou hypotézu, sympatizuje s 

experimenty a jeho způsoby jsou tak vlídné, zdroje bohaté a nep eberné jako život sám 

ĚTeige, 1ř71ě. Tematicky poetismus využívá motivů velkom sta, exotiky, bulvárů či prost edí 

cirkusů a grotesek.
4
 Práv  pro jeho nepolitičnost byl ale pozd ji z ejm  st edem oficiální 

socialistické kritiky. 

Nezval za svůj život nastoupil jen t ikrát do zam stnání. Poprvé v letech 1924-1925 

jako tajemník redakce Masarykova naučného slovníku, b hem let 1ř2Ř a 1ř2ř působil jako 

dramaturg Osvobozeného divadla a nejdéle pak setrval na ministerstvu informací, a to i p es 
                                                           
3
 Nezval ocenil Čapkovu schopnost p eložit francouzskou poezii novým, neot elým způsobem, díky n muž 

poezie dostala zcela jiný tón. „Nechuť moderní poezie k p ísnému rozvád ní nám tu, její odvaha postupovati, ať 
v rámci rýmovaného či volného verše, bez vysv tlujících retardací, p ekvapiv  od p edstavy k p edstav , od 
nám tu k nám tu, se ctižádostí útočit na čtená ovo sn ní, klade p ekladateli mnohem více p ekážek než starší 
mnohomluvná poezie explikativní a meditativní. Karel Čapek ve všem zachytil půvab této poezie, která p es 
svoji v cnost a práv  jí je stále čast ji, jak ve svých podn tech, tak ve svém účinku, iracionální, sm ující 
k dojetí fantazijnímu a citovému. Ě…ě Nikdy ke mn  p ed rokem 1ř20 nemluvila poezie zvláštn jším a 
intenzívn jším hlasem jako z Čapkových Apollinairů, Vildraců, Fortů, Birotů, Jammesů. Nedovedu si p edstaviti 
svůj básnický růst, básnický růst Ji ího Wolkera a našich p átel bez kouzelné knížky, v níž Karel Čapek jak jen 
možno anonymn  nachází pro poezii v českém jazyce nové zázračné klima.“ (Nezval, 1968, s. 182-185) 

 
4
 Teige v roce 1ř24 pro časopis Host do domu poprvé definoval poetismus tak, jak ho spolu s dalšími autory 

zakládal a vnímal. „Sv t je dnes ovládán pen zi, kapitalismem. Socialismus znamená, že sv t má být ovládán 
rozumem a moudrostí, ekonomicky, cílev dom , užitečn . Metodou této vlády je konstruktivismus. Ale rozum 
by p estal být moudrý, kdyby, ovládaje sv t, potlačoval oblasti senzibility: místo znásobení znamenalo by to 
ochuzení života, neboť jediné bohatství, které má pro naše št stí cenu, je bohatství pocitů, obsáhlost senzibility. 
A zde intervenuje poetismus k záchran  a obnov  citového života, radosti, fantazie Ě…ě Poetismus zrodil se p i 
vzájemné spolupráci n kterých autorů z Dev tsilu. Byl p edevším reakcí proti u nás vládnoucí ideologické 
poezii. Odporem proti romantickému estétství a tradicionalismu. Opušt ním dosavadních útvarů "um leckých".  
Ě…ě A tak vznikly obrazové básn , básnické hádanky a anekdoty, lyrické filmy. Auto i t chto experimentů: 
Nezval, Seifert, Voskovec, a s dovolením, Teige cht li by obsáhnout všecky kv ty poezie, zcela odpoutané od 
literatury, již házíme do starého železa, poezie ned lních odpůldní, výletů, zá ících kaváren, opojných alkoholů, 
oživených bulvárů a lázeňských promenád i poezii ticha, noci, klidu a míru“. (Teige, 1971, s. 197 - 204) 
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spory se stranickým ideologem Gustavem Barešem, kde v letech 1945-1ř51 ídil filmový 

obor ĚKnapík, 2000ě. 

Osobn  významným rokem byl pro Nezvala rok 1926, kdy nastoupil na vojenskou 

službu v Brn , které byl však zprošt n. Téhož roku potkal svoji životní partnerku Františku 

epkovou, se kterou se v roce 1ř4Ř oženil a žil až do smrti. Od roku 1ř52 však Nezval 

udržoval milostný vztah i s Olgou Jungovou, která mu v roce 1954 porodila syna Roberta. 

Nezvalovu tvorbu a jeho smýšlení ovlivnily cesty do zahraničí, které začal podnikat od 

roku 1ř33. Navštívil Švýcarsko, Francii, Monako, Vídeň, Milán, Benátky, roku 1ř34 se 

zúčastnil všesvazového kongresu spisovatelů v Moskv , o rok pozd ji jel na kongres na 

obranu kultury do Pa íže, kam se vrátil i v roce 1938. Roku 1947 se pak vydal s delegací 

filmových pracovníků do Anglie, Moskvy, Kavkazu, ale i Stalingradu. Ve čty iapadesátém 

roce se zúčastnil filmového festivalu v Cannes, v roce 1956 (ve stejném roce jako byl 

uspo ádaný II. sjezd Svazu československých spisovatelůě, jel na sjezd n meckých 

spisovatelů ve východním Berlín , o rok pozd ji byl dvakrát v Soči a t sn  p ed smrtí v roce 

1ř5Ř navštívil Itálii. Vít zslav Nezval zem el 6. dubna 1ř5Ř v Praze v důsledku srdečního 

infarktu a spály. Poh ben je na h bitov  na Vyšehrad .  

Za nejvýznamn jší návšt vu lze nicmén  považovat pobyt ve Francii v roce 1933, kdy 

se Nezval seznámil s André Bretonem a dalšími surrealisty. Po jejich vzoru založil v roce 

1934 českou surrealistickou skupinu. Kvůli vnit ním neshodám ji však Nezval už roku 1ř3Ř 

rozpustil. Rozpad provázala ve ejná demonstrace a hlasité projevy nesouhlasu v tšiny jejích 

členů. 

Nezval byl ve 30. let značn  protifašisticky aktivní a podílel se doma i v zahraničí na 

kongresech a akcích proti fašismu. O svém p esv dčení ve ejnost utvrdil v roce 1934, kdy 

v noval státní cenu za knihu Sbohem a šáteček n mecké protinacistické emigraci. B hem 

války byl v  roce 1ř44 krátce v zn n, ale na svoji spisovatelskou činnost navázal hned roku 

1ř45. Podílel se ve spisovatelských a filmových institucích, v um leckém prost edí 

prosazoval socialistickou, politicky usm rňovanou orientaci, avšak s důrazným apelem na 

různorodost, um leckost a potlačení vzrůstajícího redukcionismu. ĚPešat, 1řřŘě 

I když začal psát básn  už ve svých šestnácti letech, jeho tvorba byla nadprům rn  

zralá po formální i estetické stránce. Byl jedinečný v pohledu nazírání na sv t kolem sebe.  

Díky v d tství získané schopnosti pojmenovat sv t jedinečn , konkrétn  a ve smyslové 
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názornosti dokázal b žným každodenním p edm tům a činnostem dát poetický, až romantický 

význam, jeho fantazie neznala mezí. Své obrazovosti, hry s asociacemi a duše ustavičného 

romantika se mu pozd ji nepoda ilo zbavit ani b hem tvrdého diktátu socialistického 

realismu, za což byl členy KSČ ost e kritizován. 

První Nezvalovu tvorbu významn  poznamenal básník Ji í Mahen, jenž byl 

Nezvalovým prvním rádcem. Mladého básníka sm oval k vlastnímu nazírání na sv t, 

k prohlubování a podn cování fantazie a p edevším mu p edstavil tvorbu Arthura Rimbauda. 

Tento „prokletý“ francouzský básník prudké fantazie pomohl Nezvalovi najít sám sebe a 

ujasnit si zákonitosti vlastní tvorby, která mnohdy byla odrazem nepochopitelných a 

nedefinovatelných vnit ních hnutí básníka. Básník se oprostil od logických vazeb a využil 

volných asociací své obraznosti. 

„Rimbaudova slova jako kartá e čistila komín mého mozku, takže jsem záhy pod 

nánosem sazí myšlenek uz el čiré obrazy v cí, z nichž je složeno skladišt  mého v domí. Ě…ě 

Dobral jsem se své duše, kterou mi uzamkli profeso i a básníci.“ĚNezval, 1977, s. 355)  

Po vydané prvotin  sbírce Most v roce 1ř1ř, která byla s prvky symbolismu spíš 

knihou nástupu a p ípravy pro další tvorbu, p ichází Nezval v roce 1922 se skladbou 

Podivuhodný kouzelník a stává se zakladatelem avantgardního poetismu u nás. Lyrismus se 

stává hlavní složkou Nezvalova díla. Rozvíjí svou obrazovost na asociativním principu, 

využívá lidových a folklorních žánrů a bo í zažité p edstavy, jak by m la básnická výpov ď 

vypadat. Poezii vnímá jako vzrušující hru. O dva roky pozd ji vydává soubor Pantomima, kde 

se naplno prosazuje Nezvalova imaginace. V roce 1ř2Ř píše rozlehlou polytematickou poému 

Edison, která o dva roky pozd ji vychází spolu s dalšími skladbami jako Akrobat nebo 

Silvestrovská noc, které využívají apollinairovského principu, v souboru Básně v noci. 

V Edisonovi Nezval oslavuje tvůrčí schopnost člov ka a v prost edí noční ozá ené Prahy 

zachycuje depresivní chvíle plné pochybností, které se st ídají s pocity až vrcholného št stí 

z úsp chu. „Na Nezvalov  poezii obdivujeme p edevším rozkoš z volné fantazie a asociativní 

p edstavivosti. Sbírky prosluly také pro svou obrazovou a grafickou podobu, na níž pracovali 

avantgardní um lci ĚKarel Teige, Toyen, Jind ich Štýrskýě.“ ĚJana Čeňková, 2010, s. 62) 

Ve 30. letech lyrismus a poetická hravost v Nezvalov  díle p etrvává, po setkání 

s André Bretonem se Nezval nechává strhnout surrealismem. Společn  s Karlem Teige 

zakládá Skupinu surrealistů ČSR, kterou však kvůli vnit ním neshodám už roku 1ř3Ř 

rozpouští. Surrealistické verše jsou prozaičt jší, ale klade se důraz na psychický 
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automatismus, volný tok myšlenek a motivů vycházejících podle freudovského konceptu 

z nev domí. „Surrealistická poetika pak znamenala oslabení metaforičnosti ve prosp ch 

celkové prozaizace, kdy asociativní obraznost pov tšinou nahradily litanické výčty kladoucí 

nesoum itelné jevy jen voln  vedle sebesebe, p inesla rovn ž zdůrazn nou roli podv domí v 

zápisech pochodů psychického automatismu a monotematické pojetí sbírky.“ ĚPešat, 1řřŘě. 

V Nezvalov  surrealistickém období vychází sbírka Skleněný havelok (1932), Zpáteční lístek 

Ě1ř33ě a p edevším Sbohem a šáteček (1934), za kterou obdržel státní cenu, kterou však 

v noval ve prosp ch protinacistické emigrace. Ve 30. letech vydává ješt  v surrealistickém 

duchu sbírky Praha s prsty deště (1936), Žena v množném čísle (1936) a Absolutní hrobař 

(1937ě. ĚOpelík, 2000ě 

I když Nezval surrealismu tak ka propadl5
,
 jeho tvo ivost se neomezila pouze na n j. 

Pod pseudonymem vydává v roce 1ř37 sbírku 52 hořkých balad věčného studenta Roberta 

Davida a vzbuzuje vzrušený zájem společnosti. Anonymní skladba villonských balad se 

radikáln  rozchází se surrealistickými zásadami verše, resp. s jeho absolutním odmítáním 

rýmu. Po odhalení identity autora Nezval vydává ješt  dva svazky 100 sonetů zachránkyni 

věčného studenta Roberta Davida a 70 sonetů z podsvětí na rozloučenou se stínem věčného 

studenta Roberta Davida. 

Sbírkou Matka naděje Ě1ř3Řě motivovanou úzkostí a strachem o matčin život a 

vzrůstající nervozitou z n mecké okupace se Nezval nadobro rozchází se surrealismem. Po 

okupaci vydává sbírku plnou jinotajů Pět minut za městem Ě1ř40ě či veršované milostné 

drama Manon Lescaut (1940). 

„V poválečných básních se Nezval pokoušel sladit pozůstatky avantgardních postupů 

Ězejména poetistickou obraznost, vynalézavost a hravostě s idylickým pojetím socialismu a 

s dobovými, z politických axiomů odvozenými normami.“ ĚOpelík, 2000, s. 528).
 

Tlak 

schematického literárního diktátu a striktní pravidla sociálního realismu se neslučovala 

s básníkovou hravou poezií. Jeho politické p esv dčení, víra v socialistické principy, které 

chápal jako oslavu člov ka a humanity, a protifašistická bojovnost potlačily básníkův cit pro 

poetičnost a p inutily pozm nit charakter jeho poezie. 

V roce 1ř45 tak vydává sbírku Historický obraz, následuje Veliký orloj nebo poplatné 

poémy Stalin, Zpěv míru a Z domoviny Ě1ř50ě. Dobová kritika Nezvala oslavuje. Akcentuje, 

                                                           
5
 Spolu s dalšími autory nap íklad psal surrealistické texty pouze zeleným inkoustem – zelená barva byla 

symbolem surrealistického okouzlení. 
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že se Nezval konečn  zbavil „staré“ poezie, jeho básn  se „objektivizují“ a konečn  se tak 

může pln  projevit jeho talent a tvo ivost ĚJelínek, 1961). Víru v básníkovo socialistické 

sm ování v literatu e výmluvn  dokládá i osobní blahop ání k jeho padesátým narozeninám 

od prezidenta Klementa Gottwalda, které p ekračuje hranici oficiální gratulace: „Vždyť p ece 

teprve náš nový ád je tím h ejivým sluncem, v n mž se může ve své plné mohutnosti 

rozvinout Tvůj veliký, radostný talent.“ (Jelínek, 1961, s. 96) 

Nezval vydává sbírky Křídla (1952) a Chrpy a města (1955) a jeho literatura je siln  

zpolitizovaná. P estože všechny poválečné sbírky nejsou ve srovnání s p edchozími tak 

um lecky výrazné a namísto hledání nového výrazu autor jen mechanicky využívá již 

zab hnutých postupů, stále si uchovává jeden z nejzákladn jších rysů Nezvalovy poezie, a tím 

je schopnost oživit b žné obrazy nápaditými a neobvyklými metaforami. Ačkoliv Nezval 

často nep ekračuje rámec zavedených klišé, jeho poezie zůstává na konci čty icátých a 

začátku padesátých let jedním z mála projevů, v nichž ješt  zaznívaly ohlasy básnické tvorby 

první republiky, a tak jist  nep ekvapí, že se setkala s problematickým p ijetím ze strany 

oficiální kritiky a komunistických studentů. (Catalano, 2008) Práv  ti Nezvala nejvíce 

osočovali z nep izpůsobivosti a stagnace ve „starých“ literárních formách, které se do nového 

ádu nehodí.  

Nezval tak neustále svád l boj o charakter vlastní poezie. Na jedné stran  politické 

básn  socialistického realismu mu zaručovaly p ijetí oficiální kritiky a byl v souladu s jeho 

ideologickým p esv dčením, na stran  druhé mu i p es opačný názor kritiků neumožňovaly 

pln  rozvinout svůj talent a poetiku. Útočišt m mu byly intimní, p írodní či reflexní verše, kde 

politický rozm r nem l místo a kde si Nezval mohl zachovat svůj osobitý lyrický projev. 

Část komunistických funkcioná ů ale v Nezvalovi stále vid la kulturní p ežitek a 

chystala Nezvala podrobit ostré kritice. Ten i p es dobové tlaky a jisté vnit ní rozpory dokázal 

hájit moderní um ní i svoje literární kolegy jako Františka Halase, Jaroslava Seiferta nebo 

Františka Hrubína. Nejvýrazn ji se projevil v již zmín né referátu na II. sjezdu Svazu 

československých spisovatelů v roce 1ř56 a pomohl postupnému uvolňování literatury. 

Ke konci života básník započal trilogii Z mého života Ě1ř5řě. Každý díl m l zp ítomnit 

jiný úsek jeho života. Cyklus úvah, fejetonů a pam tí otiskuje nov  založený časopis Kultura, 

ale básníkův zdravotní stav se zhoršuje. Vzpomínkovou knihu na osobnosti a d je české 

avantgardy básník nedokončuje a 6. dubna 1ř5Ř umírá.  
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Na posmrtné vydání nedokončené trilogie navazuje Vlastimil Fiala, který roku 1ř60 

edituje Nezvalovy básn  z pozůstalosti sbírku Nedokončená. 

3. Posmrtná sbírka Nedokončená Ě1ř60) 

Sbírka Nedokončená jsou básn  z pozůstalosti Vít zslava Nezvala, z nichž n které 

byly otišt ny v časopisech Kultura, Literární noviny či Nový život a n které v Básnickém 

almanachu 1956, 1957 a 1958. T mito daty je také p ibližn  vymezena doba jejich vzniku. 

(Fiala, 1960). Nedokončená byla vydána na ja e roku 1ř60 Československým spisovatelem. 

K tisku ji p ipravil Vlastimil Fiala, obálku, vazbu a typografickou úpravu navrhl Jaroslav 

Fišer. 

Myšlenkou vytvo it trilogii se Nezval zabýval už na začátku roku 1ř58. „První částí 

trilogie m la být básnická skladba smetanovského rázu Z domoviny, která m la mít volné 

pokračování ve skladb  dvo ákovského názvu Humoreska a tuto trilogii m la uzavírat báseň 

Vyšehrad.“ ĚBlahynka, 2013, s. 532) Básn  z cest po SSSR a Itálii cht l potom uzav ít do 

sbírky Černé moře. Nové verše o Praze m ly být shrnuty do jedné části knihy Básně všedního 

dne. (Fiala, 1960) 

Nezval trilogii bohužel už zrealizovat nestihl. Torzo jeho rozd laného díla alespoň 

zachycuje posmrtn  vydaná Nedokončená. Ta je rozd lena na t i části: Verše z let 1956-1958, 

Život básníka, Černé moře. 

Ve sbírce můžeme z eteln  pozorovat všechny tvůrčí linie, které Nezvala v 50. letech 

provázely. Jak už bylo v jiné části této práce ečeno, „v Nezvalových poválečných verších se s 

různým um leckým výsledkem svá el tlak schematické normy s rezidui avantgardních 

postupů, idylicky oslavné pojetí socialismu s p írodní a náladovou lyrikou, vymáhající na 

dobových normách, svým reflexivním zam ením i obrazovým ádem širší prostor pro 

básnickou tvorbu.“ ĚOpelík, 2000, s. 528)
 
V Nedokončené schematismus Nezval částečn  

opouští, i když jsou patrné různé styly a um lecké postupy, které Nezval p i tvorb  v 50. 

letech využíval. 

3.1. Verše z let 1956-1958 

První celek sbírky tvo í Verše z let 1956-1958. P evládá poetický a lyrický ráz. 

V menší mí e se zde reflektují Nezvalovy cesty do zahraničí, kterým se v nují nap íklad 

básn  U Bastily nebo Na Saint-Germain de Prés. Najdeme zde také i dva poslední sonety – 
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t ináctý a čtrnáctý - avšak ne Robertu Davidovi, ale Robertu Nezvalovi. Nezvalovu typickou 

p írodní lyriku pak zastupují básn  Vločka nebo Příchod jara. Jedna báseň je v novaná Petru 

Bezručovi. Celek končí básní Na smrt kočičky. 

 

Vločka (ukázka) 

Za tvou sladkost, za tvou něhu 

nesu ti kytici sněhu. 

Jak vločka vzdušná je… 

Když na ni dýchneš, roztaje. 

 

Na smrt kočičky (ukázka) 

Kukačka nad tou hlavou  

počítá dny a roky, 

už nepohladím tvou plavou 

srst, tvoje ztuhlé boky 

 

Už nezaskotačíš, 

už nepoběžíš za svým hráškem, 

už nikdy své tlapky v mléce nezmáčíš,  

už nevyděsíš mě svým nářkem.(…) 

 

Na Saint-Germain des Prés (ukázka) 

Na Saint-Germain des Prés odbíjí, bije pátá 

a ptáci nesou nad Paříží večerní klekání. 

Čas strmí v staletích paláců, strmí a chvátá, chvátá, 

na Saint-Germain des Prés odbíjí, bije pátá 

a celá Paříž s tímto zvonem vyzvání. 

 

Co přešlo dní a let a z lidí jsou jen jména 

a z žen, z těch mnohem míň než píšťaličky hvězd, 

co přešlo dní a let a z lidí jsou jen jména 

a ba i ta si člověk začíná už plést. (…) 
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3.2. Život básníka  

Druhá část má název Život básníka. Nezval v rozsáhlé básni reflektuje svůj život a 

hlavn  vzplanutí k mladé dívce. Básník zde hodnotí svoji osobní citovou zkušenost. Vyčítá si, 

že se mladá dívka stala jeho ob tí, ale zároveň jí je velmi vd čný.  

 

Život básníka (ukázka) 

Píši tuto tesknou báseň pro výstrahu, 

mladým mužům s rozdvojenou povahou. 

Teprv dnes víš, jaký byl jsi ohavou, 

jiné ženy učili tě znáti Prahu, 

jim jsi věnoval jak blázen všechen čas, 

doma jsi je na den na dva z mysli střás, 

tvoje oběť trpí mlčky, všechno snáší, 

prostá jako slova v otčenáši, 

léčí tvoje rány, tvoje nemoci, 

jedním oknem díváte se do noci. 

 

Na konci básn  se autor sv uje se svou vidinou budoucnosti, kdy by všechny vztahy 

ve společnosti nejryzejší a nesobecké. „Lidé se budou mít znovu lidsky rádi.“ Své myšlence 

hluboce v í a je p esv dčen, že to není utopie. Zároveň lituje, že se zm ny už možná 

nedožije, a nemůže se s tím smí it. Projevuje svoji nesmírnou touhu po život , št stí a klidu. 

 (…) mysli si, že chci jen usmířiti vás, 

že si natahuji bílé roucho ze lnu, 

že jsem prostě změnil pranýř v kazatelnu, 

mysli si, že básník veršem jal se lhát, 

že je šarlatán anebo akrobat, 

nemohu vzít zpátky tato svoje slova, 

ještě jednou moci žít, žít zase znova, 

dopřát klid a pokoj srdci chorému, 

ne, to není touha žíti v harému, 

je to přání, jež ne ve dne v noci hledá, 

přání, aby byla mezi vámi shoda, 
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potom moci ještě několik let žít, 

potom poznat, co je štěstí, co je klid, 

potom vidět toho, jenž tak rychle roste, 

bylo by to všechno krásnější a prosté, 

dnes vám všem krev z žil a srdce vytéká, 

potom žíti nově život člověka. 

 

3.3. Černé mo e  

Poslední, t etí část sbírky Černé moře tvo í básn , které jsou s jeho cestou k Černému 

mo i jakkoliv spjaté. Nezval zde projevuje svoji lásku k ruské zemi, Soči, krajin , ale i zaujetí 

místní dívkou. Verše už neprokazují tolik imaginace a metafor. Nezval však i zmiňuje svou 

tvůrčí nesvobodu. 

Černé moře (ukázka) 

Ach lásko, lásko, ruská zemi, 

měj za všechno mé štěstí dík, 

i když tak trochu smutno je mi, 

i když jsem asi romantik.  

 

a tato vzpomínka jak dýka 

mně ze srdce krev vycedí, 

ať žije šťastná Andělika,  

a ať jí lidé povědí, 

 

Ty diktuješ mi básně, Rusi,  

a já je zapisuji jen, 

jak prostý tulák světem jdu si 

a čtu svůj osud z očí žen. 

 

Až půjdu jednou po Petříně, 

zasteskne se mi po moři, 

po šedooké Andělině, 

po leningradském nádvoří 
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že jeden básník zpitý květy 

ji opěvoval z extáze 

v Soči pod kavkazskými hřbety 

z touhy a stesku po Praze. 
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4. Dobový mediální ohlas 

Oficiální kritika m la v padesátých a na počátku šedesátých let jasno v tom, co je 

kulturn  p ijatelné a co nikoliv. I p es postupné uvolňování, kterému dal impuls mimo jiné i 

II. sjezd Svazu československých spisovatelů, se na díla nahlíželo stále z ideov  zatíženého 

pohledu než z toho um leckého. Oficiální kritika cítila, že si Nezval i p es svoje ideologické 

p esv dčení uchovává k socialistickému realismu určitou rezervu
6
, Nezval byl ale básník 

takového formátu, že se na jeho díla, byť mnohdy oplývala lyrikou a poetikou více, než bylo 

považováno za p ijatelné, nahlíželo shovívav ji a s respektem.  

 Tato práce zkoumá čty i dobová periodika, t mi jsou Rudé právo, Literární 

noviny, Kultura a Host do domu. Dle instrukcí knihy Analýza obsahu mediálních sdělení tak 

byl stanoven vzorek médií, ze kterého je t eba určit, jaké části se budou analyzovat. Může to 

být celý materiál určitého vzorku, mohou to však být rovn ž pouze jeho jednotlivé části 

(2011, s. 37ě. Pro tuto práci jsou relevantní pouze jednotlivé části, tzn. recenze a ohlasy na 

vydanou sbírku. 

4.1. Výročí nedožitých šedesátin 

Ješt  p ed vydáním prvních recenzí na sbírku Nedokončená se periodika zevrubn  

v novala výročí narození Vít zslava Nezvala. Časopis Kultura považoval Nezvala za literární 

autoritu, o které psal s notným respektem. Pokud mu to povaha textu či zvláštní p íležitost 

dovolovala, využil Nezvalův citát či úryvek z básn  k dopln ní či ilustraci p edkládaného 

materiálu. P esn  v den jeho nedožitých šedesátin 26. kv tna 1ř60 vydal časopis 

vzpomínkové číslo více než z poloviny v nované Nezvalovi. Vzpomínali Vilém Závada, Ji í 

Taufer nebo blízký p ítel Nezvala Jan Werich, který na titulní stranu napsal emocionáln  silný 

text o chvílích, které strávil s Nezvalem. Vzpomínal na jejich toulky nikam a odnikud, 

Nezvalovo úžasné zahrání celé Manon Lescaut Ěkteré sám nem l ani jeden výtisk a Werich 

mu jednu ze dvou knížek, co m l, v novalě nebo na Nezvalovu bojovnost. 

„Nezval byla veliká krásná koule seslaná na sv t uhn tená ze všeho hezkého. A ze 

všech vlastností, které pat í člov ku. Je pravda, že nejkrásn jší a nejlidšt jší vlastnosti n kte í 

                                                           
6
 „Otázka snad pon kud drasticky formulovaná zní takto: jak vysv tlit, že jeden z nejvýznamn jších básníků 

našeho století a naší socialistické společnosti, až do své smrti v politických v cech jako občan i jako um lec 
p ísn  v rný a oddaný komunistické stran , mohl si uchovávat vůči socialistickému realismu takovou -  
p inejmenším – rezervu?“ ĚBlahynka, 1ř76, s. 148) 
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lidé považují za vlastnosti zbytečné. Mají chudý život, takoví lidé, nuzný a nudný.“(Werich, 

1960, s. 1)
 

Podobn  jako časopis Kultura v novaly básníkovi velký prostor i Literární noviny. O 

Nezvalovi psaly jako o národním básníkovi sv tového formátu, jeho básn  oslavovaly a dva 

dny od Nezvalových narozenin 2Ř. kv tna mu k jeho nedožitým šedesátinám v novaly tém  

celé číslo. Otiskly n které jeho básn , vzpomínky jeho literárních kolegů a další texty, které 

provázely fotografie básníka. Úvodní text napsal stalinistický literární kritik a historik 

Ladislav Štoll, vzpomínání p ipojil i Vilém Závada nebo Vlastimil Fiala, jenž toho roku 

Nedokončenou vydal. 

M síčník pro literaturu, um ní a kritiku Host do domu uve ejnil ve svém pátém, 

kv tnovém čísle stať Jaroslava Dewettera s názvem Vidoucí, vědoucí, odvážný, která byla 

v novaná práv  výročí narození Vít zslava Nezvala. Ač je jeho stať pozitivn  lad ná, 

neodpustí si nostalgickou poznámku nad Nezvalovou smrtí. „Jsem vd čen náhod , která mi 

p i kla úkol psát k šedesátému výročí Nezvalova narození a nikoliv k výročí jeho smrti. O 

Nezvalov  smrti bych psát nedovedl, protože v ni nev ím. Jak kruté je, že se oba výroční dny 

vždy setkávají v jediném roce, jak krátké období mezi nimi zbývá pro život!“(Dewetter, 1960, 

s. 224) 

V textu se pak ohlíží za Nezvalovým dílem a zdůrazňuje jeho nezam nitelný pohled 

na sv t. „Ať bude zkoumáno Nezvalovo dílo z jakýchkoliv hledisek, nebude možné 

p ehlédnout nejzákladn jší zdroj jeho sv žesti a čistoty. Nikdy nep estalo objevovat sv t 

očima chlapce z doby básníkova d tství, z doby okolo roku 1ř10. Nikdy neodloučilo svůj 

pohled od d tské perspektivy velikého sv ta; d tská léta Nezvalova byla i d tskými léty 

dvacátého století. Oči d tí nedovedou chladn  pozorovat a neznají znechucení, jsou žádostivé, 

dychtivé a zveličují.“ (Dewetter, 1960, s. 224) 

Velká část Dewetterova textu se zam uje na Nezvalovu odvahu a komunistické 

p esv dčení. „Nezval byl rozený bojovník. Nezastavoval se p ed autoritami m šťáckého 

sv ta, a v ničem neustupoval ani hlupáctví a hrozb , když se ozývaly z vlastních ad. Byl 

odvážný a sebev domý. Nikdy nepochyboval o svých možnostech básníka a nikdy 

nepochyboval o síle svého komunistického p esv dčení. Proto byl milován i obáván.“ Ěs. 224) 

Nezvalova díla, která zapadala do konceptu socialistického realismu, tedy nelze chápat 

jako bojácné uposlechnutí nároků socialistických autorit a oficiální kritiky, ale vyjád ení 
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vlastního ideologického p esv dčení, které však bylo v neustálém rozporu s jeho hlubokou 

obrazotvorností, láskou ke všemu obyčejnému i krásnému či životním požitkům. 

4.2. Recenze 

První recenze Nedokončené vyšla v Rudém právu ješt  p ed jejím vydáním dne 2ř. 

kv tna 1ř60. Napsal ji Miloš Vacík, který Nezvalovu sbírku označil za torzo nových rozletů a 

poslední rozmáchnutí básníkových křídel. 

 „Sbírka Nedokončená je torzem. Torzo básníkem chystaných, avšak nikdy 

neuskutečn ných nových rozletů, cest a plánů. Jakoby uprost ed nich stojí ješt  široké, žel už 

poslední rozmáchnutí básníkových k ídel k novému, velkému zp vu (Život básníkaě, jenž mel 

být částí p íští knihy, pro niž chystal název Vyšehrad. Je to účtování básníka, jsou tu jeho 

lásky, jeho vztah k životu, jak jej žil, avšak také neudusitelná víra, proroctví budoucnosti 

člov ka, nových lidských vztahů komunistického zít ka. Setkáváme se tu i částí básníkových 

zápisníků z jeho posledních slunečních cest, avšak je už tu také stín jeho nemoci, dloužící se, 

t žký stín, padající do jeho posledních slok.“ ĚVacík, 1ř60, s. 2) 

Po vydání se Nedokončená shledala se všeobecným uznáním nap íč celou kulturní 

sférou. Až na ojedin lou povrchní recenzi Aleše Fuchse v bratislavské Práci ze dne 30. 

července 1ř60, kdy báseň Život básníka označil za nedopísanou a mnohé z básní by Vít zslav 

Nezval prý bol iste prepracoval (Fuchs, 1960, s. 5), se Nedokončené nedostalo žádné 

negativní reakce. Recenzenti ostatních periodik se v hodnocení sbírky pov tšinou shodli a 

využili jejího vydání i ke vzpomínce na autora. 

František Vrba napsal 25. června 1ř60 odbornou recenzi pro Literární noviny, podle 

níž je hlavním významem sbírky Nezvalovo poukázání na smysl jednoho lidského života. 

Sbírka p ijde Vrbovi ho kosladká – mísí se v ho kost smutku a lahodná zralost díla. 

„Myslím-li na posmrtnou knížku Vít zslava Nezvala, nazvanou pro vydání Čs. 

Spisovateli Nedokončená, na jejího básníka mísí se ho kost smutku se zralou lahodností díla, 

jemuž bylo dop áno uzrát ve slunci. Ě…ě S moudrostí zralého v ku se básník ohlíží po stále 

širší rozloze života jako p i letu do velké výšky, objímá pohledem mléčné krajiny d tství i 

horečnatá m sta mužných let, a stále p esn ji odd luje podstatné od vedlejšího a ohlíží se tak 

vp ed a neustále naléhav ji vyslovuje, bez alegorií a pochybného hloubání, smysl jednoho 

lidského života.“ (Vrba, 1960, s. 5) 
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V recenzi si Vrba uchovává objektivní nadhled, avšak dopouští se faktické chyby. 

V záv ru recenze upozorňuje, že je sbírka uspo ádaná Ladislavem Fikarem do tematicky 

uzav ených okruhů, což by na n které čtená e mohlo působit rušiv  a monotónn . Sbírku však 

uspo ádal Vlastimil Fiala, nikoliv Ladislav Fikar. 

„Rozd lení básní Ladislavem Fikarem do tematických a myšlenkových okruhů, to jist  

ulehčí t m, kdo budou vyhledávat básn  k té či oné p íležitosti. Ale pro toho koho na 

uzav eném díle nejvíce fascinuje Nezvalův vývoj, jeho zrání i souhrnnost jeho pohledu na 

složitou moderní realitu, v níž tak výrazn  všechno souvisí se vším, působí tematické 

uspo ádání trochu rušiv , nahromad ní p íbuzných motivů do jednoho oddílu vede p i 

soustavném čtení k jisté monotónnosti, stírá se názornost historického procesu, jímž je i život 

básníkův i postup jeho díla. Našt stí je dílo tak bohaté a tak v rné i v jednotlivých básních 

odrážející mnohotvárnost skutečnosti Ě…ě, že i tento výbor vyznívá mnohohlasnou 

symfoničností lásky k životu.“ (Vrba, 1960, s. 5) 

Po Vrbovi se recenze Nedokončené ujal i literární kritik a historik Milan Blahynka pro 

časopis Kultura, který sbírku zhodnotil 7. července 1ř60. Nezvalova nemoc podle Blahynky 

ješt  zesílila jeho zaujetí v život a lidské bytí. 

„Nezval neumdlel, nespočinul, nepropadl se do sebe a do svých p edtuch konce, 

naopak, neodbytné v domí, že se p ibližuje smrt, zlý p ízrak provázející básníka v posledních 

letech jako stín, pocit života, který člov ka opouští“vte inu po vte in “ a „ na v čné časy“, to 

vše ješt  stupňuje proslulé nezvalovské zaujetí pro jedinečný, mnohotvárný, prom nlivý a 

zázračný život.“ (Blahynka, 1960, s. 4) 

P ipomíná, že básník zůstal „veliký“ o posledního verše, a poukazuje na odkaz, který 

se Nezval snažil po sob  zanechat. „Nezval odešel vzp ímen  a hrd , nezlomen. Jeho odkaz je 

ve verších o lásce, kterou se lidé mají mít „znovu lidsky rádi“, ale i ve verších prométheovské 

lidské hrdosti.“ (Blahynka, 1960, s. 4)  

O vydané sbírce se p ekvapiv  nezmiňuje časopis Host do domu. I když je Nezvalovi 

dán značný prostor v červnovém čísle kvůli jeho nalezeným dopisům skladateli Ji ímu 

Svobodovi, o Nedokončené žádný z autorů časopisu nepíše. Až v červencovém čísle 

nalezneme první krátkou poznámku, kterou píše Milan Uhde, Pod stručnou zprávu o vydání 

sbírky se podepisuje  zkratkou -mu-. V textu konstatuje, že „básníkův jitřní zrak má schopnost 
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okřídlit jakékoliv téma a dát mu vzlétnout“, ačkoliv nám se mohou zdát n které motivy a 

témata sbírky banální. 

Poukazuje na stesk, který je cítit z n kterých Nezvalových básní v Nedokončené. Ten 

ale Uhde vysv tluje: „Je to stesk, který je rubem lásky k životu, rubem k osudné nutnosti 

št stí, ze které Nezval vlastn  jediný z velkých moderních českých lyriků tvo il. Ě…ě Jeho 

poslední básn  nese stále táž osudná nutnost št stí“ (Uhde, 1960, s. 334) 

Uhde slibuje, že se ke knížce vrátí ješt  podrobn jším rozborem, ale do konce roku 

jiný text o Nezvalov  tvorb  v Hostu do domu nenajdeme.
7
 

4.3. Nekrology 

Nezvalova smrt byla pro kulturní a literární sv t velkou ránou. Nezval zem el náhle 6. 

dubna 1ř5Ř na následky srdeční choroby a spály. Národ tak p išel o svého nejv tšího básníka, 

bojovníka za ideje, kterým v il, a člov ka neobyčejného talentu a vlastností. Média, která 

zkoumá tato práce, k jeho smrti p istoupila vesm s podobn . Tragické události litovala, 

nemohla se s ní smí it a zdůrazňovala důležitost Nezvalova díla, tvorby a odkazu. 

Týdeník pro kulturn  politické a um lecké otázky Literární noviny v novaly 12. dubna 

1ř5Ř celé číslo zesnulému básníkovi. Otiskly vzpomínkové texty jeho p átel a autorů, 

nekrology i seznam jeho dosud vydaných d l společn  s jeho životopisem. 

V tšina autorů p ipomínala Nezvalův temperament, živost, jiskru a mladost, energii, 

pokoru a velkorysost. 

Zvlášť ke konci svého života se Nezval, který dob e dokázal odhadnout svůj zdravotní 

stav, zamýšlel nad smrtí a odchodem z tohoto sv ta. Ze sbírky Chrpy a města tak Literární 

noviny otiskly Nezvalovu báseň Píseň o posledních věcech člověka, která původn  vyšla 

v časopise Nový svět, kde Nezval poukazuje na to, že pro um lce je nejv tší ctí být poh eb na 

Vyšehrad  vedle národních velikánů. Jeho nevyslovené p ání se mu nakonec splnilo. 

ukázka: 

Ne, lidé, nemusíte žehrat 

                                                           
7
 V čísle šest se setkáváme s úryvky z nalezených Nezvalových dopisů hudebnímu skladateli Ji ímu Svobodovi. 

Ten již v minulém čísle anoncoval, že jejich část otiskne. Po dvaadvaceti letech marného hledání je prý nakonec 
našel v uzamčeném kuf íku, který zůstal „v kůln  pod senem“ v dom , ze kterého se Ji í Svoboda odst hoval. 
Dopisy napsané okolo roku 1ř20 se p evážn  týkají vzniku Nezvalovy básnické sbírky Most. Nezval se v nich 
p íteli a možná i trochu sám sob  snaží vysv tlit smysl a poslání této sbírky. Ěs. 289) 
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že národ veze básníka 

ve zlaté truhle na Vyšehrad, 

ta čest, ač velmi veliká 

 

čest ležet blízko Nerudy, 

čest trním korunovaná, 

čest býti pohřben do té půdy, 

v níž leží Bedřich Smetana 

 

ta velká čest, jíž není hoden, 

kdo dával přednost před národem 

své slávě, svému životu. 

 

ta čest se darmo neudílí, 

leč těm, kdo pro svůj národ žili 

a měli jeho prostotu. (Nezval, 1958, s. 244) 

 

Šéfredaktor Literárních novin byl toho roku básník a p ekladatel Jan Pila , který jako 

jeden z mnoha autorů napsal smuteční text. Na Nezvala vzpomínal v čísle patnáct i Jan 

Muka ovský, Adolf Hoffmeister, Ji í Trnka, Vilém Závada, krátkou báseň p ipojil František 

Hrubín, k Nezvalov  smrti se vyjád il i Svaz československých spisovatelů. Noviny otiskly 

část projevu Václava Kopeckého, p edneseném nad rakví Nezvala, publikován byl i úryvek ze 

smutečního projevu Ji ího Taufera. 

P ítel Nezvala Jan Werich se na stran  čty i k básníkov  smrti vyjád il nejosobn ji se 

silným citovým zaujetím.„Mnohokrát jsem se chystal Ě…ě vysypat na Tebe bez zábran strachu 

z frází všechno, všechno, jedním slovem, proč t  mám, Nezvale, rád.“ Obrazn  a metaforicky 

oslavoval Nezvalovu osobnost. „Znovu t  budu p irovnávat k obrovské sn hové kouli, která 

se valí vesmírem a nabírá do sebe perly, diamanty, zvadlé listy a hv zdy.“ Útržkovit  

vzpomínal na okamžiky, které spolu prožili, a vyjad uje hlubokou lítost nad jeho smrtí. 

„Chovám T  ve své duši tam n kde, kde člov k hledá oporu: za sebou jako jistotu.“ (Jan 

Werich, 1958, s. 4) 

Spisovatel Milan Kundera Nezvalovi napsal nekrolog na stran  osm. „Byl do poslední 

chvíle ve varu. Um el v letu. A já se nemohu ubránit pocitu, že v n m odešla celá velkolepá 
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epocha kultury.“ P ipomn l velikost básníka a vysv tlil, jak Nezvalovu poezii a její 

filozofický smysl chápe on. „Filozofický smysl Nezvalovy poezie chápal jsem vždy tedy 

takto: Ať poezie navrátí člov ku odcizený mu sv t. Ať obrátí člov kův smysl pro krásu z oné 

úzké rezervace básnických krás zp t k člov ku, širému p edm tnému sv tu, tak, jak to bylo 

v šťastném poetickém v ku Homérov . Ať je sv t ve všem všudy lidským sv tem „pro 

člov ka“! Ať básník všude projde, dotkne se každé v ci, probují ji z prozaického zakletí, učiní 

ji poetickou a vrátí jí tak sv t člov ku! Nezvalův odkaz Kundera vidí i v jeho úsilí o renesanci 

člov ka a humanity. „Tím, že jeho moderní renesanční básnické úsilí spojilo se s politickým 

úsilím po renesanci člov ka a humanity, jak ji chápal socialismus, dovršil Nezval historické 

úsilí prokletých básníků a zbavil je posléze jejich původního prokletí.“ Svůj smutek nad 

obrovskou ztrátou velkého básníka a jeho vesmíru poezie vyjad uje záv rem. „Jestliže ty oči 

nevidí, jestliže ta ha hlava nežije, jestli ten obrovský vesmír poezie rozt íštil se jako krásná 

modrá sklen ná koule na venkovské zahrádce na sto kusů, nedivte se, že je teskno.“ ĚKundera, 

1958, s. 8) 

S Nezvalem se 10. dubna 1ř5Ř rozloučilo i Rudé právo. Vilém Závada napsal 

nekrolog na titulní stranu a vzpomínal, že Nezval svoji smrt p edpovídal. „Nejv tší náš 

současný básník p edvídal svou blízkou smrt, neboť se dob e vyznal v medicín , a proto 

tak ka s v deckou p esností pozoroval den ode dne svůj t lesný i duševní stav a odborn  jej 

analysoval. A den p ed svou smrtí si ješt  vyjel na Hradčany a večer besedoval se svými 

p áteli.Ě…ě Podivuhodný konec um lce, který tak lp l na život  a tak nádhern  jej um l ve 

svém um leckém díle oslavit.“ ĚZávada, 1958, s. 1) 

O dv  strany dále p ipomíná Václav Pekárek Nezvalův odpor k deformaci poezie a 

všemu, co život n jak omezuje. Možná odtud mohla pramenit básníkova rezervovanost vůči 

diktátu socialistického realismu oficiální kritikou. „Nezval nem l rád poezii, která deformuje 

slova, nenávid l pad latele um ní, šplhavce a pokrytce. Byl velmi bojovný, m l radost ze 

života, optimismus, okouzlen skutečností, nenávist ke všemu, co život oklešťuje a mrzačí.“ 

Pekárek se snaží vysv tlit i autorovu lidovost a v elost. „Pocit p ítomné skutečnosti, n co, co 

t žko slovy vyjád íš. Jeho poezie vychází ze smyslového poznání sv ta, smyslového 

okouzlení skutečností a z hluboké lásky k české p írod  a českému lidu. Odtud také jeho 

lidovost. Byl ale i hluboký myslitel.“ ĚPekárek, 1958, s. 3) 

Na titulní stran  časopisu Kultura se po Nezvalov  smrti objevil jeho portrét 

namalovaný Maxem Švabinským v lednu roku 1ř5Ř. Číslo bylo více než z poloviny v nované 
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Nezvalovi, publikovány byly n které smuteční básn , vzpomínání autorů jako nap íklad 

Františka Kautmana, Josefa Kadlece nebo Jana Slavíčka, který celý nekrolog v noval 

vzpomínce na to, jak s Nezvalem pracovali na studii výtvarného um ní svého otce Jana 

Slavíčka. Avšak smuteční text vyznívá spíše jako p ipomenutí tvorby Jana Slavíčka.  

E. F. Burian pak ho ekuje nad svým smutkem („Nezvale, cos mi to udělal?“) a slibuje, 

že setrvá ve svém komunistické p esv dčení a že bude dál bojovat za to, čemu s Nezvalem 

v ili. 

Vůdčí ideolog soudobého literárního života Ladislav Štoll publikuje obecný nekrolog 

bez výrazných osobních emocí. Zdůrazňuje Nezvalův mimo ádný talent, vzd lanost a 

p edevším socialistické p esv dčení. 

Časopis Kultura se Nezvalovou smrtí zabývá ješt  17. dubna, kdy jsou uve ejn ny 

výňatky z proslovu Ji ího Taufera ze smutečního aktu v Dom  um lců. „ eknete si „Nezval“ 

– a máte pocit, že jste se práv  setkali s n kým, kdo vám ud lal radost. eknete si „nezval“ – 

a vaše duše se usm je. eknete si „Nezval“ – a zmocní se vás vzrušení, jaké pociťuje člov k, 

když vstupuje do ozá ených ulic Prahy, jejíž nesčíslné obrazy ve vás rozsvítily Nezvalovy 

básn …“ (Taufer, 1958, s. 5) 

M síc po Nezvalov  smrti vychází v časopise Host do domu nekrolog Viděl jsem život 

v nespočetných obměnách Jana Trefulky. P ipomíná, že Nezval byl p edevším vášnivý 

milovník života, jenž nenávid l smrt. „Odešel vášnivý p vec života. Na prstech by bylo 

možné spočítat básn , které Vít zslav Nezval napsal o smrti. Z ídka ho inspirovala úzkost, jež 

ji p edchází jako poryvy v tru otevírající dve e. Protože smrt v jeho myšlenkách znamenala 

ne klíč k poznání, ne m ítko hloubky otázek, ale prostý, d sivý konec všeho tázání. 

Nenávid l ji. Snad proto se ho dotkla tak náhle, tak záke n , tak neúprosn .“ (Trefulka, 1958, 

s. 215) 

Jan Trefulka dále p ibližuje Nezvalovu p edstavu společnosti a jeho koncepci 

moderního člov ka. „Nezvalův člov k budoucnosti není jen v dcem nebo vynálezcem, ale 

zároveň nejsm lejším básníkem s bohat  rozvitou fantazií. Je to sv tlá bytost, toužící po 

radosti, tvůrčí práci i h e, která navrací mládí. Je mu vzdálena jakákoliv askeze, duševní 

sebetrýzn ní či úzkoprsé moralizování. P ijímá všechny rozkoše života tak svobodn  a beze 

strachu jako nikdy d íve.  Je mu blízké a drahé vše, co se projevuje a zmnožuje život.“ 

(Trefulka, 1958, s. 215) 
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Trefulka poznamenává různorodost Nezvalova díla, co se obsahu, ale i kvality týče. 

„Nezvalova poesie ve své mnohotvárnosti podobá se podivuhodnému stromu, který rodí 

ovoce různého druhu, od tropických plodů až po ptačí chléb.“ Svoji stať zakončuje tvrzením, 

že básníkův odkaz bude navždy součástí české poezie. „N která slunce po léta zhasínají a 

vychládají, n která vybuchují v plném žáru a jejich částice kolují vesmírem mnoho let po 

jejich zániku. Vít zslav Nezval byl podoben takovému slunci, vybuchnuvšímu náhle 

uprost ed své dráhy, kdy rozdávalo teplo a sv tlo v záplav  paprsků. Ale částice jeho básnické 

hmoty budou v čn  kroužit vesmírem české poesie.“(Trefulka, 1958, s. 215) K nekrologu 

jsou p ipojeny i n které Nezvalovy básn  a jeho dvojportrét. 
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Záv r 

V dnešní moderní společnosti se na autory, kte í podlehli dobovým tendencím, 

společensko-kulturnímu diktátu a p izpůsobili se politické situaci, nahlíží jako na zrádce, nebo 

p inejmenším jako na um lce s pokleslým charakterem. Škatulkovat ale takto všechny autory, 

publikující v um lecky t žkém období, by bylo stejn  nesprávné, jako vzývat a obdivovat 

naprosto všechny, kte í se stáhli Ěnebo byli staženiě do ústraní. Kvalitní díla a tvůrce na 

vysoké um lecké úrovni můžeme najít v obou skupinách. 

Vít zslav Nezval se ani do jedné začlenit nedá. Pro Nezvala, který miloval člov ka, 

propadl budování bezt ídní socialistické společnosti výzvou. Jeho p esv dčení pramenilo už 

z d tství, kdy ho ke komunismu p ivedl jeho otec. Pro Nezvala bylo ale v prvním období jeho 

tvorby důležit jší objevování krás reálného, skutečného sv ta, hra s fantazií a metaforami. 

Svůj vysoce vyvinutým odporem k jakékoliv symbolice, alegoričnosti, meditaci a 

spiritualismu vysv tluje výmluvn : „Možná je to proto, že jsem dojímán více lilií, kterou jsem 

jednoho rána v d tství p elomil p i honičce, než lilií, která je obecným symbolem čistoty…“ 

(Taufer, 1976, s. 14) Nezval socialistické ideologii uv il, bojoval za ni. P irozen  tak tvo il i 

básn  oslavující komunismus, ale stále v n m zůstávalo jeho d tské já, jenž si rádo hraje, 

objevuje sv t a popisuje jej v obrazných vyjád eních. 

Možná i práv  proto byl v kulturn -literárním prost edí oblíbený. I v p ísném ádu 

z n j čišela lidskost a láska k životu. To, že p esn  nezapadal do vymezených škatulek, 

n kte í jeho kolegové a kritici stále t žce nesli, ale v tšinov  byl p ijímán pozitivn  a 

s respektem. 

Recenze jeho posmrtn  vydané sbírky Nedokončená to dokládají. Auto i jakoby se 

stále nemohli smí it s jeho smrtí, po níž periodika zaplavily nekrology a emocionáln  silná 

rozloučení se s básníkem. Nedokončenou kritici hodnotili s respektem k Nezvalovi a jeho 

celoživotní tvorb . P i výročí jeho narozenin pak p ipomínali jeho odkaz a n která periodika 

neváhala v novat mu tém  celé číslo. 

Nezvalův odkaz každý chápe jinak. Pro n které to může být neot esitelná odvaha a 

bojovnost, pro jiné schopnost vid t sv t d tskýma očima a popisovat všední, každodenní v ci 

krásným a vznešeným způsobem. Pro v tšinu jeho čtená ů ale Nezval zůstává milovníkem 

člov ka a radostí života, v jehož tvorb  je vždy „něco krásného, co drtí“. 



29 

 

Summary 

In today's modern society, the authors, who succumbed to contemporary trends, socio-

cultural dictation and adapted to the political situation, is seen as a traitors, or at least as artists 

with the bad character. But this way of compartmentalizing all authors who were publishing 

in artistically difficult period, it would be just as wrong as a total admiration for all those who 

have retreated (or were pulled) into seclusion. Quality works and creators of high artistic level 

can be found in both groups. 

Vit zslav Nezval can not be included in any of those two groups. For Nezval who 

loved humans, socialism was synonymous with human kindness, friendship and intimate 

relationship. His conviction stemmed already from his childhood and his father. In the first 

period of his work Nezval preferred exploring the beauty of the  real-world, playing with 

fantasies and metaphors. His highly developed resistance to any symbolism, meditation and 

spiritualism he explains eloquently: "Maybe it's because I'm more touched by lilies that I 

broke as a child one morning during a chase than the lilies, which are a common symbol of 

purity..." (Taufer, 1976). Socialism presented to Nezval a man as an individual working 

person in an ideal world where there is enough of everything and where all the people are 

fighting together against the common enemy - capitalism. Nezval believed in that ideology 

and he fought for it. So naturally, he also created poems glorifying communism, but in his 

mind always remained his child self, little Nezval who likes to play, discovers the world and 

describes it in a beautiful fantasy phrases. 

Perhaps that is why he was in the cultural and literary environment favorite. The 

humanity and love of a life always stemmed from him. For some of his colleagues and critics 

he still could not fit into their image of socialist poet, but the majority accepted him positively 

and with respect. 

Reviews of his posthumous collection The Unfinished evidence that. Authors as if 

could not come to terms with his death and the periodicals were flooded by the obituaries and 

emotionally powerful farewell to the poet. Reviews of the collection Unfinished were positive 

though. The critics evaluated it with respect to Nezval and his lifelong work. The date of his 

birthday also reminded with respect and some of the periodicals did not hesitate to devote 

almost the entire issue to Nezval. 
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Nezval‘s legacy is different for everyone. For some it may be unshakeable courage 

and fighting spirit, for others the ability to see the world through children's eyes and describe 

mundane, everyday things in a beautiful way. But for the most of his readers Nezval remains 

like a lover of man and the joys of life, in whose poems is always "something beautiful that 

crunches." 
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